
 

 

 

 

Zamierzenia 

opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 

na wrzesień 2019 

dla dzieci z grupy „Mróweczki” 

 

 
 

 To jestem ja 

 Moja grupa 

 Moja droga do przedszkola 

 Idzie jesień, przed las park 

 

  



 

 

 

 

 

Cele główne: 
 

 Rozwijanie mowy; 

 Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania 

otaczającego świata; 

 Rozwijanie sprawności ruchowej; 

 Ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały; 

 Rozwijanie umiejętności posługiwania się (w celowo stworzonych 

sytuacjach) liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym 

w zakresie 6; 

 Poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych; 

 Usprawnianie aparatu artykulacyjnego; 

 Rozwijanie sprawności manualnej; 

 Rozwijanie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji słownej; 

 Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego; 

 Porównywanie długości i wielkości przedmiotów; 

 Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej; 

 Poznawanie różnych stanów emocjonalnych; 

 Rozwijanie orientacji przestrzennej; 

 Rozwiązywanie prostych zadań matematycznych; 

 Integracja grupy, wzajemne poznanie się dzieci; 

 Poznanie zasad ruchu drogowego; 

 Utrwalanie oznak jesieni; 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Wiersz pt. „Zasady przedszkolaka” 

B.Szelągowska 
 

 
Kto chce pani coś powiedzieć,  

zaśpiewać piosenkę,  

wie, że najpierw w górę  

trzeba unieść rękę.  

 

Czarodziejskie słowa:  

„proszę, przepraszam, dziękuję”,  

mówimy jak najczęściej!  

To nic nie kosztuje.  

 

Tak jak co dzień – po zabawie  

trzeba sprzątnąć salę.  

Poustawiać na swych miejscach  

misie, klocki, lale…  

 

Choć na dworze jest pochmurno,  

dzieci dobrze o tym wiedzą,  

że od razu jest przyjemniej,  

gdy miłego coś powiedzą 

 

 

Nie lubimy hałasować, 

bo od tego boli głowa. 

Gdy głośno krzyczymy, 

innych dzieci nie słyszymy. 

 

Każdy pewnie o tym wie: 

stolik z krzesłem lubią się. 

My ich tajemnicę znamy. 

Krzesło zawsze przysuwamy. 

 

Stoi kosz w kącie sali 

i czeka na dzieci. 

Zawsze chętnie im się chwali, 

że lubi jeść śmieci. 

 

Przed jedzeniem, po zabawie 

trzeba dobrze umyć ręce. 

Nie chlapiemy się – bo chcemy, 

by porządek był w łazience. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Piosenka pt. „Kolorowe kredki” 

 
Kolorowe kredki w pudełeczku noszę; 

Kolorowe kredki bardzo lubią mnie; 

Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, 

Namalują wszystko to, co chcę! 

 

Namalują domek, 

I na płocie kota, 

I wesołe słonko 

Na pochmurne dni! 

A gdy w kosmos lecieć 

Przyjdzie mi ochota, 

Prawdziwą rakietę 

Namalują mi! 

 

Kolorowe kredki w pudełeczku noszę; 

Kolorowe kredki bardzo lubią mnie; 

Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, 

Namalują wszystko to, co chcę! 

 

Kiedy jestem smutny 

Zawsze mnie pocieszą, 

siadamy przy stole 

I one, I ja! 

Malują cudaki, 

Małpkę taką śmieszną, 

Słonia na huśtawce 

I w rakiecie lwa! 

 

 


